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Logotyp - farebné verzie

Na podklade tvorenom žltou korpo-
rátnou farbou je možné použiť druhý 
farebný variant s bielym štvorcom 
v strede.

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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Naša Senica
informačný mesačník mesta Senica

Od posledného májového pia-
tka nájdete v areáli Kunovskej 
priehrady zrekonštruovaný en-
vironmentálny kútik a náučný 
chodník. Tieto síce boli osadené 
a vybudované na priehrade už 
pred desiatimi rokmi, v súčas-
nosti však boli vďaka projektu 
„Poznávajme a chráňme rozma-
nitosť našej prírody“ pôvodné 
prvky obnovené, náučné tabule 
dostali novú grafiku a doplnené 
bolo aj niekoľko nových hracích 
prvkov. V zelenom priestore v 
blízkosti lodenice pribudol na-
príklad kinetický bocian, či dre-
vený altánok s pieskom, kde si 

deti môžu pomocou razítkových 
formičiek vytlačiť stopy zviera-
tiek. 

Na slávnostnom otvorení 27. 
mája si mohli novinky na prie-
hrade prejsť deti zo senických 
základných škôl spolu so žiakmi 
základných škôl z partnerského 
mesta Veľké Pavlovice, ktoré je 
hlavným cezhraničných part-
nerom projektu. Pre školákov 
bol v tento deň pripravený bo-
hatý program plný zábavných i 
vzdelávacích aktivít, ktoré mesto 
Senica zabezpečilo v spoluprá-
ci s mestskou organizáciou ry-

bárskeho zväzu, CHKO Záhorie, 
Ekocentrom Trkmanka z morav-
ského partnerského mesta Veľké 
Pavlovice a informačnou kance-
láriou Europe Direct Senica, kto-
rá je začlenená do organizačnej 
štruktúry Mestského úradu Se-
nica.

Ekocentrum Trkmanka dokonca 
prinieslo deťom ukázať živých 
sysľov a ježka - albína. Deti sa 
dozvedeli čo-to o ich živote, či 
potrave a samozrejme ich naj-
viac lákalo si tieto zvieratká po-
hladkať. Ďalšiu živú faunu si pre 
    (pokrač. na nasledujúcej strane) 

Kinetický bocian, 
aj altánok s pieskom 
Pred sezónou pribudli na Kunovskej priehrade vynovené atrakcie

   >>     >>  str.  1, 2str.  1, 2

Radnica reaguje 
na medializované 
informácie kvôli neudeleniu 
licencie FK Senica
+ názor Petra Huttu (str. 21)
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Rekreačné služby mesta Senica, prostredníctvom ktorých mesto 
Senica prevádzkuje mestské kúpalisko, momentálne pripravujú 
areál na blížiacu sa letnú sezónu. Plán je otvoriť mestské kúpalisko 
v sobotu 18. júna, čo sa bude odvíjať od aktuálneho počasia. Do 
bazéna je už v týchto dňoch napúšťaná voda, ktorá ako vždy pred 
začiatkom sezóny podstúpi potrebné hygienické rozbory a testy.

V cenníkoch RSMS je celodenné vstupné pre návštevníkov vo veku 
od 15 do 62 rokov stanovené na 3 eurá (čo je oproti vlaňajšku ná-
rast o 30 centov), zľavnené celodenné vstupné pre osoby s trvalým 
pobytom v Senici predstavuje 2,70 eura (vlani 2,30 eura).
Približne od polovice júna plánujú RSMS spustiť aj požičovňu v lo-
denici na Kunovskej priehrade – cca do začiatku letných školských 
prázdnin počas víkendov.                   -red-, Foto: archív redakcie NS

(pokračovanie z titulky) 
školákov pripravili senickí rybári, 
ktorí im porozprávali a ukázali 
ryby, ktoré žijú v Kunovskej prie-
hrade. Živý hmyz zasa mohli po-
zorovať na stanovisku ochranárov. 
Správne triedenie odpadu a ako 
dlho sa jednotlivé druhy odpadu 
rozkladajú sa dozvedeli v stánku 
Europe Direct Senica. 

„Som veľmi rád, že sa nám poda-
rilo obnoviť a novými prvkami 
doplniť tento environmentálny 
kútik i náučný chodník na našej 
Kunovskej priehrade, ktorá je 
obľúbeným miestom nielen Se-
ničanov, ale aj návštevníkov z 
blízkeho i vzdialenejšieho okolia, 
ktorí tu radi trávia voľný čas po 
práci, škole či počas letnej sezó-
ny. Naša priehrada tak ponúka 
nielen priestor na kúpanie, sl-
nenie, či člnkovanie, ale ponúka 
aj možnosť dozvedieť sa hravou 
formou dôležité informácie o 
prírode, ktorá nás pri týchto akti-
vitách obklopuje,“ uviedol počas 
slávnostného otvorenia primátor 
mesta Martin Džačovský.

Vynovené atrakcie, ktoré ocenia 
najmä rodičia so školopovinný-
mi deťmi alebo aj pedagógovia 
s ochotou k zážitkovému vzdelá-
vaniu, sú v areáli Kunovskej prie-
hrady k dispozícii zdarma počas 
celého roka.

-lv-, -tm-

Kúpalisko plánujú otvoriť 18. júna
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Aj Senica drží štrajkovú pohotovosť, 
pristúpila aj k výstražnému zhasnutiu verejného osvetlenia

objasňujú svoj zámer primátori a 
starostovia celého Záhoria.

INESS (Inštitút ekonomických a 
spoločenských štúdií) považuje 

Tento záver vyplynul z pracov-
ného stretnutia primátorov a 
starostov obcí a miest ZMO Zá-
horie a ZMO Myjavského regi-
ónu, podľa ktorých navrhnutý 
protiinflačný balíček v súčasnej 
podobe ohrozuje fungovanie 
základných funkcií samospráv a 
bude mať priame dopady na roz-
počty miest a obcí. Týmto spôso-
bom obce Záhoria posúvajú už 
ohlásenú štrajkovú pohotovosť, 
ku ktorej sa pridali po mimori-
adnom sneme ZMOS, na vyšší 
stupeň: „Zhasneme, aby sme v 
budúcnosti mohli svietiť! Záro-
veň žiadame prezidentku SR, 
aby protiinflačný balíček pod-
písala až vtedy, keď budú sa-
mosprávy mať v plnej miere po-
kryté finančné kompenzácie,“ 

Mestá a obce štyroch okresov Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu 
(okresy Senica, Malacky, Myjava a Skalica) vo štvrtok 26. mája večer nerozsvietili verejné osvetlenie s cieľom 
poukázať na stav, ktorý samosprávam hrozí po schválení protiinflačného balíčka. 

vládou schválený protiinflačný 
balíček za príliš nákladný, ktorý 
spôsobí vo zvýšenej miere plyt-
vanie s verejnými zdrojmi. „Balí-
ček je v rozpore s predpokladmi 

hľadania hodnoty za peniaze vo 
verejných výdavkoch, zhoršuje 
dlhodobú udržateľnosť verej-
ných financií. Jeho proces pred-
stavenia, úprav a schvaľovania 
je učebnicovým príkladom, ako 
sa nemajú robiť zásadné zmeny 
vo výdavkových politikách,“ tvr-
dí inštitút. „Konkrétne v prípade 
Senice bude výpadok na podie-
lových daniach do konca roku 
2023 predstavovať viac ako 1,5 
milióna eur s tým, že nasledu- 
júce roky očakávame podobný 
trend,“ vysvetľuje primátor Seni-
ce Martin Džačovský. 

V Senici ostali vo štvrtok 26. mája 
kvôli bezpečnosti osvetlené cesty 
prvej a druhej triedy.

T. Moravcová

„Kruháč“ pri Tescu čaká počas prázdnin oprava

Oprava bude spočívať v odstrá-
není zámkovej dlažby kruhovej 
križovatky, odstránení cestného 
obrubníka, palisád, odvozu sutiny, 
vybúraní a odstránení podkladu 
z betónu a kameniva. Následne 
sa zrealizuje položenie podkla-
dových vrstiev, geotextílie, zákla-
dového betónu a následne budú 
osadené palisády a obrubníky. 
Nový povrch prstenca križovatky 
bude zrealizovaný položením ce-
mentobetónového krytu. V tomto 
štádiu bude potrebná príslušná 
technologická prestávka na vy-
zretie betónu. Aj preto je rozsah 
prác naplánovaný na dva mesiace. 
Po zarezaní a zaliatí dilatačných 
škár elastickým tmelom budú na 
obrubníkoch osadené trvalé bez-
pečnostné retroreflexné doprav-
né body.                                        -lv-

Slovenská správa ciest (SSC) 
avizuje, že rekonštrukcia „kru-
háča“ sa bude realizovať v ter-
míne od pondelka 4. júla do 
31. augusta, teda počas celých 
dvoch mesiacov letných prázd-
nin. Počas prác bude na ces-
tách I/51, II/500 a miestnych 
komunikáciách osadené dočas-
né dopravné značenie. Z dôvo-
du zachovania plynulosti cest-
nej premávky a eliminovania 
vytvárania dopravných zápch 
najmä v pracovných dňoch v 
najviac exponovanom čase 
medzi 7.00 a 8.00 hodinou ran-
nou a popoludní medzi 15:00 
a 17.00 hodinou, bude vhodne 
upravená organizácia staveb-
ných prác. Väčšie dopravné ob-
medzenia ani obchádzky SSC 
neplánuje.

Kruhovú križovatku na ceste I/51 v Senici (pri Tescu) čaká oprava. Po tom, čo v minulom roku opravila Sloven-
ská správa ciest povrch vozovky okolo kruhovej križovatky a celý hlavný cestný ťah mestom Senica, toto leto 
pristúpi k oprave prstenca stredového ostrovčeka kruhovej križovatky. 
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Primátorská kvapka krvi 2022
ci podujatia Primátorská kvapka 
krvi na Mestský úrad Senica. Spolu 
prišlo 38 darcov (aj prvodarcov), z 
ktorých 36 mohlo na základe do-
tazníka a testov aj reálne podstúpiť 
odber 450 mililitrov krvi. Ďakujeme 
za spoluprácu SČK Územný spolok 
Senica a Národnej transfúznej služ-
be SR pracovisko Trnava.
                                                     MsÚ Senica

Po dvojročnej covidovej pauze 
sa Mestský úrad v Senici stal opäť 
priestorom, kde sa stretli dobrovoľ-
ní darcovia v rámci podujatia Primá-
torská kvapka krvi 2022. V utorok 
17. mája bolo odobraných presne 
16,2 litra najvzácnejšej tekutiny.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí 
neváhali a prišli darovať krv v rám-

poistenia a dôchodkového spore-
nia, ako aj európske investičné a 
štrukturálne fondy. Jednou z pre-
rokovávaných tém stretnutia bola 
aj oblasť systematickej podpory 
sociálnych podnikov a rozvoja so-
ciálnej ekonomiky.                     -red-

Zástupca primátora mesta Senica 
Filip Lackovič počas pracovného 
stretnutia (12. máj 2022) so štát-
nym tajomníkom Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Ju-
rajom Káčerom, v ktorého kompe-
tencii je problematika sociálneho 

Priestory mestskej nocľahárne (vrátane priľahlého sociálneho zariadenia) 
podstúpili v priebehu mesiaca máj údržbu a obnovu. Okrem vymaľovania 
stien na nich pribudla aj séria zarámovaných fotografií. Nocľaháreň pre bez-
domovcov, ktorú mesto Senica celoročne prevádzkuje v bytovke na Hurba-
novej ulici, má kapacitu sedem postelí. 

-tam-, Foto: Tibor Kadlečík 

Najbližšie MsZ Senica sa uskutoční vo štvrtok 26. júna 2022 so 
začiatkom o 15.00 hodine. 
Materiály do MsZ senická samospráva uverejňuje na: www.senica.
sk. Priamy prenos z rokovania zastupiteľstva môžete sledovať naži-
vo na YouTube kanáli TV SEN.
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V sídliskovom vnútrobloku pribudnú štyri ihriská i dažďová záhrada

dzajú udržateľné hospodárenie 
so zrážkovými vodami, navrhnu-
té sadové úpravy berú do úvahy 
úsporu vody pri údržbe zelene, 
napríklad prostredníctvom daž-
ďovej záhrady a správnom spá-
dovaní spevnených plôch do te-
rénu. I samotný výber drevín je 
koncipovaný tak, aby prispieval 
k znižovaniu teplôt v sídelnom 

„Podarilo sa nám získať 699 172,68 
eur na rozsiahlu obnovu vnútroblo-
ku, ktorý je vyhradený šiestimi 
dvanásťposchodovými bytovými 
domami na Ulici Laca Novomeské-
ho č. 1210/64, 1211/66, 1212/68, 
1213/70, 1214/72 a 1215/74. Ich 
obyvatelia sa môžu tešiť na revita-
lizáciu plôch medzi týmito obytný-
mi domami,“ avizuje primátor Seni-
ce Martin Džačovský.

Plánovaná revitalizácia v objeme 
takmer 700 tisíc eur, počítajúca s 
päťpercentnou finančnou spolu-
účasťou mesta, pozostáva z riešenia 
spevnených plôch, výstavby dvoch 
detských ihrísk, vytvorenia multi-
funkčného športového ihriska a par-
kourového ihriska, výbehu pre psov, 
drobnej architektúry a mestského 
mobiliáru, výmeny pouličného 
osvetlenia, novej výsadby i dažďovej 
záhrady s dôrazom na vodozádržné 
opatrenia sadových úprav. 

Navrhnuté riešenia sú projektova-
né so zreteľom na zlepšenie mikro-
klimatických a vodných pomerov 
v území a danej lokalite. „Zavá- 

Mesto Senica uspelo s ďalšou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integro-
vaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý zužitkuje na investovanie do komplexnej revitali-
zácie panelákového vnútrobloku na jednom z najväčších senických sídlisk na ulici Laca Novomeského.

prostredí a zabezpečuje diverzi-
fikáciu druhovej a vekovej štruk-
túry drevín a rešpektuje zdravot-
no-hygienické štandardy kvality 
ovzdušia s ohľadom na alergény,“ 
vysvetľuje vodozádržné opatrenia 
obsiahnuté v projekte revitalizácie 
sídliskového vnútrobloku mana-
žérka tohto projektu Dana Jurková 
z Mestského úradu Senica.

Novovysadená zeleň vo vnútroblo-
ku, obnovený trávnatý porast, taktiež 
vysadený živý plot popri objekte ko-
tolne spolu s popínavými rastlinami, 
dažďovou záhradou, novými vodo-
priepustnými chodníkmi z mlatu, s 
novými detskými ihriskami, športovis-
kami, agility zónou pre psov a novými 
prvkami mobiliáru prispeje k zvýšeniu 
ekostabilizačnej funkcie zelene. Nové 
stromy spolu s existujúcimi napomô-
žu zlepšiť mikroklimatické pomery vo 
vnútrobloku šiestich vežiakov. Počas 
horúcich dní sa tak. znížia výpary, a 
naopak zvýši vlhkosť vzduchu, čo pris-
peje k zníženiu okolitej teploty. Neza-
nedbateľným spôsobom tiež prispejú 
k zníženiu veterného zaťaženia pries-
toru vnútrobloku. 
 
Projekt revitalizácie vnútrobloku na Ul. 
Laca Novomestského je momentálne 
vo fáze prípravy verejného obstaráva-
nia na jeho realizáciu, ktoré následne 
podlieha kontrole na riadiacom or-
gáne. „V prípade, že bude táto ad-
ministratívna časť projektu plynulá, 
samotná realizácia by mohla začať v 
septembri,“ odhaduje D. Jurková.

-tam-,  -lv-

Personálne zmeny na mestskom úrade
Novou vedúcou Oddelenia správy 
daní a poplatkov MsÚ Senica sa na 
základe výberového konania stala 
právnička Mgr. Natália Mináriko-
vá (natalia.minarikova@senica.sk, 
034/6987 637), ktorá predtým praco-

vala na majetkovo-právnom odde-
lení úradu. Na jej miesto nastúpila 
takisto na základe výberového ko-
nania právnička Mgr. Kristína Be-
licová (kristina.belicova@senica.sk, 
034/6987 663).                                     -red- N. Mináriková. K. Belicová.

Vizualizácia projektu revitalizácie mestského vnútrobloku 
na Ul. L. Novomeského v Senici.
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ZUŠ Senica dostala k 70-tke zrekonštruovanú koncertnú sálu

„S komplexnou rekonštrukciou kon-
certnej sály ZUŠ vo finančnom obje-
me 79 823 eur sa začalo v apríli 2021. 
Pôvodne mala byť rekonštrukcia 
dokončená skôr, práce však museli 
byť prerušené z dôvodu havarijného 
stavu strešnej konštrukcie. Jestvuj-
úci 60-ročný krov nad koncertnou 
sálou bol napadnutý červotočmi a 
následne po posúdení statikom bolo 
nutné zrealizovať jeho výmenu," zre-
kapitulovala podrobnosti prestavby 
M. Výletová. 

S rekonštrukciou sály senická samo-
správa pokračovala začiatkom roka 

2022. Predĺženie rekonštrukčných 
prác však činnosť žiakov senickej ZUŠ 
žiadnym spôsobom neobmedzilo, 
keďže v tom čase boli kvôli pandémii 
koronavírusu stopnuté podujatia a či-
astočne aj prezenčné vyučovanie. 

Koncertná sála ZUŠ prešla komplet-
ným architektonickým redizajnom. V 
sále už síce boli v minulosti vymenené 
kreslá a z časti koberec, no zub času sa 
podpísal na materiálovom prevedení 
sály, na nevhodne riešenom podhľa-
de a zároveň pôvodnom osvetlení. Vo 
vynovenej sále návštevníkov zaujme 
najmä nový sadrokartónový pod-
hľad, ktorý je nad javiskom prepojený 
drevenými lamelami so zadnou stra-
nou javiska. Na hranách jednotlivých 
sadrokartónových platní sú umiestne-
né líniové svietidlá, ktoré nasvetľujú 
celú sálu a na doplnenie osvetlenia sú 

„Školstvo a celkovo vzdelávanie 
je jednou z prioritných oblastí v 
našom meste. Svedčí o tom nielen 
investícia do tejto rekonštrukcie 
koncertnej sály a opravy strechy 
ZUŠ, ale aj ďalšie modernizácie škôl 
v našom meste. Pred rokom sme 
ukončili projekt modernizácie vy-
bavenia učební na ZŠ V. Paulínyho-
-Tótha a ZŠ s MŠ J. Mudrocha. Novú 
fasádu a zateplenie dostala mater-
ská škola na Komenského ulici a 
momentálne zatepľujeme najväčšiu 
základnú školu v meste, ktorou je ZŠ 
V. Paulínyho-Tótha. Zároveň pripra-
vujeme projekty na obnovu aj ďal-

ších budov mestských vzdelávacích 
inštitúcií, či už ide o zateplenie ZŠ 
s MŠ J. Mudrocha alebo ďalšie ma-
terské školy, ktorých máme osem a 
postupne ich každým rokom rekon-
štruujeme,“ rozviedol tému rekon-
štrukcií objektov školských zariadení 
v pôsobnosti mesta primátor Martin 
Džačovský. 

Celý projekt náročnej rekonštrukcie 
koncertnej sály, ako aj červotočom 
poškodenej strešnej konštrukcie 
nad koncertnou sálou, ktorej po-
treba vyvstala v procese, mala na 
mestskom úrade „pod palcom“ sta-
vebná inžinierka a ekonómka Mária 
Výletová z finančného oddelenia 
MsÚ Senica, ktorej za manažovanie 
stavebne náročného projektu svor-
ne tlmočili poďakovanie primátor i 
riaditeľka ZUŠ Senica. 

Zmodernizovanú koncertnú sálu ZUŠ s kapacitou 104 miest na sedenie 12. mája slávnostne prestrihnutím 
pásky odovzdal do užívania žiakom, pedagógom i verejnosti primátor Senice Martin Džačovský v spoločnosti 
riaditeľky senickej ZUŠ Mirky Gáfrikovej. Nasledovalo „otestovania“ novej sály, ktorého sa umeleckými vy-
stúpeniami zhostili žiaci i pedagógovia hudobného odboru školy.

v každej platni umiestnené zapustené 
bodové svietidlá. V podhľade je zabu-
dované aj elektricky ovládané premie-
tacie plátno. 
 
Umelecká škola tak dostala k svojmu 
70. výročiu založenia, ktoré si pripo-
menula vlani, ten najkrajší a potreb-
ný darček. ZUŠ Senica, ktorá patrí k 
najmodernejším umeleckým školám 
na Slovensku a takisto k najväčším v 
republike čo do počtu žiakov, si na-
rodeniny pripomenieme aj prostred-
níctvom slávnostného koncertného 
podujatia 9. júna, kedy sa na pódiu 
predstavia jej bývalí absolventi.

 -lv-, -tm-

Zaujímavosť: O projekt rekonštrukcie sa postarali architekti – manželia Len-
ka a Marek Halinárovci. Práve pani Lenka na tejto škole kedysi začínala rozví-
jať svoje nadanie vo výtvarnom odbore u pedagóga Štefana Ortha staršieho. 
A podľa jej slov je vďačná za to, že to mohla svojej škole takýmto spôsobom 
teraz vrátiť.

Koncertná sála ZUŠ počas rekonštrukcie nevyzerala vábne. Projekt rekonštrukcie manažovala 
M. Výletová z MsÚ Senica.

Pri strihaní pásky riaditeľka ZUŠ M. Gáfriková neskrývala radosť.
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Sociálny podnik mesta Senica funguje už viac ako rok 

do znevýhodnených skupín obyva-
teľstva na trhu práce, ktorým SPMS 
vytvoril pracovné miesta a umožnil 
zamestnať sa,“ vysvetľuje konateľka 
SPMS Nora Černáčková, ktorá začala 
v spoločnosti pôsobiť od apríla mi-
nulého roka na základe výberového 
konania.

„Už vtedy sme avizovali, že hľa-
dáme človeka, ktorý bude vedieť 
skĺbiť manažovanie firmy so so-
ciálnym cítením pre jeho zamest-
nancov. Podmienkou výberového 
konania bolo aj to, aby sa budúci 
konateľ vedel orientovať aj v hľa-
daní externých zdrojov formou vy-
užívania rôznych grantov a výziev 
a tým zlepšovať ekonomickú strán-
ku firmy,“ komentoval obsadzova-
nie náročnej pozície konateľa a ria-
diteľa sociálneho podniku zástupca 
primátora F. Lackovič 

Počas vlaňajšej jari spustil SPMS ná-
bor prvých zamestnancov. Medzi 
oblasti činnosti Sociálneho podniku 
mesta Senica hneď od začiatku jeho 

fungovania patrí vykonávanie jed-
noduchých, ale potrebných manuál-
nych činností, ako je celoročná sta-
rostlivosť o mestskú zeleň, výsadba 
okrasných drevín, náhradná výsad-
ba, čistenie verejných priestranstiev, 
údržba chodníkov i mestských ko-
munikácií. „Od januára tohto roka 
nám pribudlo správcovstvo všet-
kých troch mestských cintorínov, 
zahŕňajúce všetky typy činností od 

V novembri 2020 bol na Mestské 
zastupiteľstvo mesta Senica pred-
ložený zámer založiť mestský soci-
álny podnik. „V našom prípade ide 
o tzv. integračný sociálny podnik, 
ktorého cieľom je zamestnávať 
znevýhodnené alebo zraniteľné 
osoby. Zámerom senickej radnice 
je tak pomôcť integrovať práve ta-
kýchto ľudí do pracovného procesu 
a zároveň vyriešiť vo vlastnej réžii 
množstvo činností potrebných v 
rámci bežného chodu samosprá-
vy,“ objasňuje zástupca primátora 
Senice Filip Lackovič. Spoločnosť 
bola 18. decembra 2020 zapísaná 
do obchodného registra a následne 
požiadala o priznanie štatútu regis-
trovaného integračného sociálneho 
podniku, ktorý získala vo februári 
2021. Po nevyhnutných administ-
ratívnych procesoch začal Sociálny 
podnik mesta Senica s. r. o. (SPMS) 
reálne vykonávať činnosti na jar 
roku 2021.  

Legislatívnou podmienkou štatútu 
sociálneho podniku je aspoň 30 
percent zamestnancov so zdravot-
ným hendikepom alebo znevýhod-
nených na trhu práce. „Sociálne 
podnikanie je totiž z veľkej miery 
o tom, aby bolo osobám, ktoré si 
nevedia na trhu práce nájsť miesto, 
umožnené zamestnať sa. V prípade 
Sociálneho podniku mesta Senica 
tvorí tento pomer viac ako 46 per-
cent. Z trinástich súčasných pra-
covníkov sú štyria so zdravotným 
hendikepom a dvaja z nich patria 

Z trinástich súčasných pracovníkov sociálneho podniku sú štyria zamestnanci so zdravotným hendikepom a 
dvaja z nich patria do znevýhodnených skupín obyvateľstva na trhu práce. Celkovo tak tvorí podiel zamest-
naných znevýhodnených na trhu práce v sociálnom podniku viac ako 46 percent. Medzi ich činnosti patrí 
starostlivosť o verejnú zeleň, správcovstvo všetkých troch mestských cintorínov a v budúcnosti pribudne  
prevádzkovanie kaviarne v rekonštruovanom objekte DAV-u v areáli najväčšieho mestského parku.

údržby cintorínov, po obstaranie 
si hrobového miesta, mimo výko-
nu samotných pohrebných služieb 
– tie zabezpečuje tak ako doteraz 
spoločnosť Technické služby Seni-
ca,“ vymenúva konateľka SMPS N. 
Černáčková.

Ďalšou plánovanou oblasťou pôso-
benia SPMS je zriadenie a prevád-
zkovanie mestskej kaviarne, ktorá 
bude vybudovaná v oddychovej 
zóne mestského parku v budove 
DAV-u. Tej predchádza aktuálne v 
réžii mestskej spoločnosti (Mestský 
podnik služieb spol. s r. o. Senica) 
realizovaná komplexná rekonštruk-
cia ústredného objektu najväčšie-
ho mestského parku – spomínanej 

budovy DAV-u. „Aj v prípade tejto 
budúcej kaviarenskej prevádzky 
počítame so zamestnaním zdra-
votne znevýhodnených občanov. 
A ak sa vplyvom nedostatku ma-
teriálov alebo pracovníkov neone-
skorí prebiehajúca rekonštrukcia 
budovy. S jej zavŕšením počítame 
ešte na jeseň tohto roku a ešte  
v tomto roku chceme pristúpiť aj 
k spusteniu avizovanej kaviarne 

prevádzkovanej naším mestským  
sociálnym podnikom,“ konkretizu-
je ďalšie plány a oblasti pôsobenia 
SPMS zástupca primátora F. Lacko-
vič.

Text, foto: Tatiana Moravcová

Ľubomír Valovič pracuje v sociálnom 
podniku ako  pracovný asistent a  

koordinátor vykonávaných činností.

Medzi pracovné činnosti zamestnancov SPMS patrí 
aj  celoročná údržba  mestských cintorínov.

Branislav Flajžík našiel ako zdravotne 
znevýhodnený uplatnenie v  mestskom 

sociálnom podniku od roku 2021.

Seničanka Žaneta Vašková patrí 
medzi ženské osadenstvo Sociálneho 

podniku  mesta Senica.

Konateľkou a riaditeľkou SPMS je Nora 
Černáčková, ktorá má skúsenosti  

s menežovaním  EÚ projektov. 
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V Senici býva veľa ľudí, ktorí by mohli 
využívať za zvýhodnených podm-
ienok plaváreň, zimný štadión, či 
kúpiť si lacnejšiu parkovaciu kartu. 
Ale vzhľadom k tomu, že v Senici nie 
sú prihlásení na trvalý pobyt nárok 
na zvýhodnené ceny nemajú. Naj-
častejšie ide o ľudí bývajúcich v ná-
jme, ktorí nemajú vedomosť o tom, 
že aj keď prenajatú nehnuteľnosť 
nevlastnia, môžu v nej byť na trvalý 
pobyt prihlásení a požívať tak výho-
dy občanov mesta Senica s trvalým 
pobytom.

Na druhej strane vlastníci nehnu-
teľností  majú  často obavy , že ak  
nájomcov na  trvalý pobyt v týchto 
nehnuteľnostiach prihlásia  vznik-
nú z toho nové záväzky a prípadné 
problémy s odhlásením trvalého 
pobytu pri ukončení nájomného 
vzťahu. Nie je tomu tak. Prihlásenie 
občana na trvalý pobyt nezakladá 
nájomcom nijaké ďalšie právo k 
nehnuteľnosti ani k jej vlastníkovi a 
má len evidenčný charakter. To zna-
mená, že ak osobu (napríklad ná-

jomcu) prihlásite na trvalý pobyt, 
nájomcovi sa týmto úkonom neza-
kladá žiadne ďalšie nové právo voči 
vlastníkovi, či nehnuteľnosti, ktorá 
je predmetom nájmu. 

V prípade ak nájomca po ukončení 
nájomného vzťahu nepodá návrh 
na zrušenie svojho trvalého pobytu 
v danej nehnuteľnosti, môže takýto 
návrh na zrušenie trvalého pobytu 
nájomcu podať aj vlastník nehnu-
teľnosti, stačí preukázať, že užíva-
cie právo nájomcu skončilo.

Ak ste nájomca, nemajte obavy sa 
požiadať vlastníka o prihlásenie 
na trvalý pobyt. A naopak, ak ste 
vlastník nehnuteľnosti na prenájom, 
nemajte obavy takejto žiadosti vy-
hovieť. Prihlásiť nájomcu na trvalý 
pobyt môže vlastník nehnuteľnosti 
už aj elektronicky cez slovensko.
sk, prípadne osobne na Mestskom 
úrade Senica, na referáte evidencie 
obyvateľov (č. dv. 204, prvé podla-
žie).

MsÚ Senica

Seničania šetria, môžu aj ostatní

Rekonštruovaná budova DAV-u dostáva nové kontúry
Vo februári tohto roka pristúpilo mesto Senica ku komplexnej rekonštrukcii budovy DAV-u nachádzajúcej sa 
v areáli najväčšieho mestského parku medzi obytnou zónou Sotina a centrom mesta. Objekt rekonštruuje 
spoločnosť Mestský podnik služieb spol. s r. o. Senica, čo je obchodná spoločnosť so stopercentnou účasťou 
mesta Senica. Termín zavŕšenia rekonštrukcie znie na koniec letných prázdnin. 

Mestský podnik služieb objekt bu-
dovy rekonštruuje prostredníctvom 
troch stavebných firiem. Dodáva-
teľom stavebných prác, ktoré boli 
vysúťažené v objeme 248 tisíc eur, 
je firma PALKOVIC-SK, s.r.o. Rekon-
štrukciu vzduchotechniky a elektro-
inštalácie v objeme viac ako 96 tisíc 
eur realizuje stavebná firma KALO-
RIM s r. o. a do tretice dodávateľom 
okien a dverí vo finančnom objeme 
128 tisíc eur je firma OBLOK s r. o.

V rámci pracovného výjazdu v Senici 
27. mája navštívil predseda Trnav-
ského samosprávneho kraja Jozef 
Viskupič spolu s primátorom mesta 
Martinom Džačovským okrem iného 
aj budovu DAV-u v senickom par-
ku, kde je realizovaná jej rozsiahla 
rekonštrukcia. Župa na modernizá-
ciu tejto budovy prispeje z Fondu 
na rozvoj Trnavského kraja sumou 
15-tisíc eur na porekonštrukčné do-
vybavenie elektrotechnikou a od-
hlučnenie priestoru.

So stavom prác pri prehliadke bu-
dovy oboznámil riaditeľ Mestského 
podniku služieb Ján Bachura. Podľa 
jeho slov sú realizované v súlade s 
harmonogramom jednotlivých do-

dávateľov. V budove sú už priprave-
né všetky nové rozvody elektriny, v 
týchto dňoch sa pripravuje montáž 
vzduchotechniky. Práce na výmene 
okien a dverí sú hotové na 75 per-
cent, osadené sú všetky plastové 
okná a taktiež všetky hliníkové okná. 
Ostáva osadiť interiérové dvere a 

dvere na hlavnom vchode. Momen-
tálne je už zateplená zadná časť bu-
dovy, aktuálne sa pracuje na zatep-
lení bočných stien objektu. Strešný 
plášť budovy je takmer hotový, po 
osadení vzduchotechniky sa práce 
na ňom ukončia. „Stavebné práce 
v interiéri sú hotové asi na 50 per-
cent. Robíme všetko preto, aby ter-
mín, ktorý bol stanovený na koniec 
augusta, bol aj dodržaný. Všetky 
skutočnosti, predovšetkým ziste-
né nové poznatky, vyvolávajúce 
potrebu prípadnej zmeny projek-
tovaných prác, sú pravidelne kon-
zultované s generálnym projektan-
tom projektu Ing. arch. Martinom 
Čonkom,“ povedal na stretnutí Ján 
Bachura. 

Objekt bude po dokončení rekon-
štrukcie a vybavenia interiéru vyu-
žívaný predovšetkým ako kultúrno-
-spoločenský priestor a komunitné 
centrum pre senickú mládež, v prí-
zemí nebude chýbať moderná ka-
viareň, ktorú bude prevádzkovať  
Sociálny podnik mesta Senica. 

-tm-, -lv-

Zľava: primátor M. Džačovský,  trnavský župan J. Viskupič, riaditeľ Mestského 
podniku služieb J. Bachura, zástupca  realizátora a I. Hatiar z MSP.

Župan počas návštevy Senice ohlásil aj rekonštrukciu priestoru ihriska 
Obchodnej akadémie Senice (OA), kde má v objeme 440 tisíc eur vzniknúť 

športový multifunkčný areál najmä pre potreby OA i susedného gymnázia.
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Silný vietor dobrú náladu na Leteckom dni detí neodfúkol

rodičmi poobzerať vystavené lietadlá, 
podchvíľou sledovať ich predvádza-
nie na oblohe, či vyskúšať niektorý z 
ponúkaných vyhliadkových letov. 
O tanečno-spevácky program na pó-
diu sa postarali samé deti, keď sa po-
stupne predstavili hudobníci z CVČ 
Stonožka, mažoretky SPIRIT, speváci 
a tanečníci zo ZUŠ Senica a na záver i 
členovia Záhoráckeho divadla s pred-
stavením „Janíček Okusánek Nenásyt-
ný“. Letecký deň na senickom letisku 
napriek počasiu zavŕšila avizovaná 
penová show. 

Oslavu dňa detí organizačne pripra-
vilo mesto Senica, Mestské kultúrne 
stredisko Senica, Záhorácky aeroklub 
Senica a Domka Senica. Poďakovanie 
patrí aj organizáciám a firmám, ktoré 
na podujatí participovali: Centrum 
voľného času Stonožka, Základná 
umelecká škola Senica, Technické 

Vo vzduchu i na zemi boli v sobotu 
28. mája rôzne typy motorových lieta-
diel, vrtuľníky, ale aj vetrone. Súčasťou 
tohto najväčšieho open-air podujatia, 
ktoré je určené deťom a ktoré orga-
nizuje mesto Senica v spolupráci so 
Záhoráckym aeroklubom Senica i ďal-
šími organizáciami a združeniami pri 
príležitosti Medzinárodného dňa detí, 
boli aj: „Ukážky letky ministerstva vn-
útra - vrtuľník Mi-171, nad hlavami 
návštevníkov preletelo aj dvojmoto-
rové lietadlo DA-42, pričom celý deň 
bolo možné absolvovať vyhliadkové 
lety a pokochať sa pohľadom na Se-
nicu a okolie,“ uviedol vedúci letovej 
prevádzky Richard Záhumenský zo 
Záhoráckeho aeroklubu Senica. 

V rozľahlom areáli letiska nechýba-
li ukážky leteckej, ale aj hasičskej a 
colníckej techniky a k videniu bolo aj 
svetoznáme ultraľahké lietadlo Shark, 
ktoré nedávno obletelo svet a pri 
ktorom bola pre lepšiu identifikáciu 
nainštalovaná maketa mladej belgic-
kej pilotky Zary, ktorej sa svetový re-
kord v kokpite lietadla senickej výroby 
vlani podaril. 

Na senickom open-air podujatí pre 
deti sa o sprievodný program počas 
celého popoludnia starali animátori z 
DOMKY Senica, ale napríklad aj členo-

via kynologického klubu Jablonica a 
množstvo dobrovoľníkov. Návštevníci 
si tak po dvoch rokoch covidového 
pauzovania mohli opäť prísť napriek 
ufúkanému počasiu na svoje: deti sa 
mohli dosýta vyšantiť na kolotočoch, 
nafukovacích atrakciách, trampolína-
ch, autíčkach i motokárach a spolu s 

Letecký deň detí sa v Senici nenadarmo nazýva „leteckým“ – i keď tohto roku by mu patrilo skôr označenie 
mimoriadne veterný a pomerne chladný. Jeho zázemím je areál senického letiska a jeho pevnou súčasťou sú 
ukážky akrobatického lietania vrtuľníkov i menších lietadiel, ale aj množstvo zábavných stanovíšť pre deti.

služby, GH Studio, Luxor, Mäsiarstvo 
Ondrovič, Sanagro, Senické a skalické 
pekárne, Barter a Autoškola Progress.

-tm-. -lv-
Foto: L. Vajdová, -tm-
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Momentky z Leteckého dňa detí (nedeľa 28. máj 2022)
Foto: L. Vajdová
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Úvodník
Krásny deň/večer/ráno, 
milí priatelia!

Konečne máme za sebou máj. Pre 
väčšiu časť stredoškolákov a deviata-
kov jeden z najdesivejších mesiacov v 
roku. Je zvláštne, ako to rýchlo ubie-
ha. Máme jún. Slnko nám svieti do očí, 
zobúdzame sa so spevom vtákov a ča-
káme na leto. S chuťou sa pomaly ne-
chávame unášať do vĺn oddychu na 
vode. A ako by sme mali odpočívať? 
Jeden článok sa bude vzťahovať na 
rôzne rady a tipy pre lepšie skúmanie 
Senice a okolia.

Toto číslo je venované aj Európskemu 
roku mládeže, pretože aj keď stále 
oslavujeme dvadsiatku parlamentu, 
nezabúdajme aj na tento rok. Keďže 
chceme, aby naša mládež viacej roz-
kvitala, dávam znova ďalším článkom 
do pozornosti Medzinárodnú cenu 
vojvodu z Edinburghu a rôzne aktivi-
ty, čo sme minulý mesiac zrealizovali. 
Treba si pomáhať. A ukážkovo som to 
videla na mladých po Štufeste. Som 
rada, že existujú aj neviditeľní tee- 
nageri, ktorí radi priložia ruku k dielu.

Ema Poláková, 
členka Študentského parlamentu 

mesta Senica

Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

Prvý ročník Štufestu spojil šport a kultúru
V októbri 2021 na našej prvej stmelovačke vznikol nápad 
na zorganizovanie Študentského festivalu. Malo to byť 
niečo, čo by prilákalo mladých. Čiže šport, hudba a po-
dobné... Tento náš nápad sa po dlhých prípravách stal 27. 
mája 2022 skutočnosťou.  
Doobedňajší program bol v znamení športových tur-
najov medzi strednými školami, o ktorom píše na tejto 
strane Dorotka a ten popoludňajší bol venovaný kultúr-
nym vystúpeniam a rôznym aktivitám na Námestí oslo-
bodenia v Senici. Predstavili sa mažoretky SPIRIT, ktoré 
priviedli na námestie veľké množstvo divákov, šikovní 
mladí gitaristi Riša Čederleho z CVČ Stonožka, špeciálny 
hosť - bubnová show Rytmika.sk , ktorá si okrem svojho 
vystúpenia pripravila aj skvelý bubenícky workshop a 
zapojila množstvo záujemcov. Na festivale bola hlavným 
mottom hudba, a tak aj ďalší čas prišla spríjemniť hudob-
ná skupina CHILLI, Majka Závodská band, speváčka Anež-
ka Binková a mladý rapper Maty, ktorý je aj členom nášho 

parlamentu a myslím, že sa zhodneme všetci, keď poviem, 
že nás svojím vystúpením milo prekvapil. Treba podotkn-
úť, že práve títo domáci účinkujúci vystúpili bez nároku na 
honorár. Ďakujeme. Okrem vystúpení na pódiu, sme na 
námestí pripravili aj prezentáciu činnosti parlamentu, foto-
kútik, interaktívny kvíz pre deti a návštevníci si mali možno-
sť vyskúšať netradičné športy. Hlavným bodom programu 
bol rapper Majself  a jeho Porcelán show. A veru svojich 
fanúšikov nesklamal. A myslím, že mu pribudli aj noví. Prí-
prava podujatia bola náročná, výsledok, dúfam, dobrý. Veľ-
mi pekne ďakujeme za pomoc sponzorom: Mestu Senica, 
Shark Senica, Ľ. Parízkovi a P. Krutému, partnerom poduja-
tia, ktorými boli Mestskú kultúrne stredisko Senica, Senica 
2.0, Centrum voľného času Senica, Slovenský záchranársky 
zväz. Tiež všetkým dobrovoľníkom, ktorí neváhali priložiť 
ruku k dielu najmä pri príprave námestia, stánkov, pódia, 
výzdoby. Je to za nami. Užili sme si. A budúci rok? Možno 
pre zmenu pri DAVe a v parku... 

Natália Svatá, Študentský parlament Senica

Štufest 2022 - športová časť festivalu
Na doobedie 27. mája sme pripravili 
vo vybraných školách v Senici športo-
vé turnaje senických stredoškolákov. 
Súťažilo sa v štyroch športoch a súťa-
žiaci sa umiestnili nasledovne: 

Stolný tenis: 1. miesto – Tomáš 
Šteflík, OA Senica, 2. miesto – Milan 
Kasza, SOŠ podnikania v remeslách 
a službách Senica, 3. miesto - Adam 
Novák, OA Senica
Malý futbal: 1. miesto – družstvo 
„Súkromka“, Súkromná SOŠ podnika-
nia Senica, 2. miesto – družstvo SOŠ 
podnikania v remeslách a službách 
Senica, 3. miesto – družstvo Gymná-
zium B, Senica 
Volejbal (ženy): 1. miesto – družstvo 
Gymnázium Senica 1, 2. miesto – 
družstvo OA Senica, 3. miesto – druž-
stvo Gymnázium Senica 2
Volejbal (muži): 1. miesto – druž-
stvo Gymnázium 1, Senica, 2. miesto 
– družstvo Gymnázium 2, Senica, 3. 
miesto –družstvo OA 1, Senica 

Vybíjaná (ženy): 1. miesto – družstvo 
„Súkromka“, Súkromná SOŠ podnika-
nia Senica, 2. miesto – družstvo „Pr-
váčky“, OA Senica, 3. miesto – druž-
stvo SOŠ podnikania v remeslách a 
službách, Senica

Všetkým víťazom srdečne gratuluje-
me! A všetkým zúčastneným ďaku-
jeme za záujem. Veľmi si to vážime. 
Stolný tenis a malý futbal sa hral v 
priestoroch strednej odbornej školy, 
volejbal na gymnáziu a vybíjaná na 
ZŠ V. P.-Tótha. Pre žiakov hostiteľskej 
ZŠ V. P.-Tótha boli na ihrisku pripra-
vené aj ukážky netradičných športov. 
Celkovo sa športového podujatia 
Štufestu 2022 zúčastnilo 10 tímov vo 
volejbale, 5 tímov v malom futbale, 
23 súťažiacich v stolnom tenise a 5 
tímov vo vybíjanej, čo je viac ako 150 
športovcov. Každý zo športov mali 
na starosti naši parlamenťáci. Bolo to 
prvé takéto podujatie, ktoré sme mali 
česť sami organizovať a zvládli sme 

to s nadhľadom! Okolo obeda sme 
vyhlásili víťazov v každom športe a 
následne upratali športoviská. Niekde 
to prebiehalo hladko, niekde s malý-
mi komplikáciami a my dúfame, že to 
do možného budúceho ročníka všet-
ko vylepšíme. Ďakujeme školám, CVČ 
Senica, riaditeľom, učiteľom telesnej 
výchovy, zdravotníkom a rozhodcom, 
ktorí nám bez nároku na odmenu so 
všetkým pomohli a boli veľmi ústre-
toví.  

Dorota Lichancová, 
Študentský parlament Senica

Víťazi v stolnom tenise z OA Senica.
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Nultý ročník dobročinného behu Run-
4Forest v Senici sa nesmierne vydaril. 
Konal sa 7. mája a účasť nás úprimne 
prekvapila. Až 125 bežcov v štyroch 
kategóriách vybehlo spoza štartov-
nej čiary. Ako už názov podujatia na-
značuje, nebehali len tak. Rozhodli sa 
totiž podporiť naše lesy. Za každého 
z nich budú na jeseň v okolí Senice 
vysadené stromčeky. Už len preto pre-
vládala počas celého behu tak dobrá 

nálada. Napokon ani organizátori ne-
odolali a zabehali si tiež, čo o celej ak-
cii niečo svedčí. Som veľmi rád, že som 
sa  mohol podieľať aj ja, ako člen Štu-
dentského parlamentu mesta Senica. 
Ďakujem všetkým bežcom, hosťom aj 
„kolegom“ z parlamentu a už teraz sa 
neviem dočkať ďalšieho ročníku Run-
4Forest.  

Evan Hendricken, 
Študentský parlament Senice

Za každého bežca vysadia stromček

V piatok 20. mája sa vybrali dve sku-
pinky z programu DofE (Medzinárod-
ná cena vojvodu z Edinburghu), ktoré 
zastrešuje Centrum voľného času na 
cvičnú expedíciu. Medzi nimi som 
nechýbala ani ja. Mali sme rovnakú 
trasu, len sme vyrážali o hodinu ne-
skôr, aby sme si nepomáhali. Vyrážali 
sme z námestia v Sobotišti. Ukázali a 
zopakovali sme si trasu, pripravili ob-
rovské batohy (niektoré vážili aj 13 kg) 
a vyrazili sme. Na hodinkách svietilo 
okolo pol jedenástej. Cesta nebola zo 
začiatku taká náročná, ako sa zdala. 
No potom prišiel prvý „stupák” na Ha-
vran, spotené telo a precítená záťaž na 
chrbte. Našťastie s menším vánkom za 

chrbtom sme to zvládli. Začali sme 
hľadať najvyšší geologický bod Havra-
nu. Hľadali sme ho tak hodinu pretože 
turistická značka k nemu neviedla a s 
ťažkosťou sme sa orientovali na mape. 
Ale našli sme ho. Pokračovali sme v 
ceste na Závršie. Bola to pohodová 
cestička, pri kozičkách, kde sme si tra-
su predĺžili o tri kilometre. Kvôli našej 
nepozornosti. Neriadili sme sa podľa 
cesty, ktorú sme mali prejsť, ale znač-
kami, ktorými väčšina z nás chodieva 
na Sobotištskú 15-tku. No nevadí. As-
poň sme si mohli byť istí, že sme prešli 
toľko kilometrov, koľko by mal „dofák“ 
prejsť. Aj keď nás to pri ohnisku dosť 
mrzelo. Čakal nás jeden z posledných 

náročnejších kopcov. Zo Závršia hore. 
To bola už menšia katastrofa. Nedo-
kázali sme to predýchať a jediné, čo 
nám ostávalo boli častejšie prestávky. 
Po ďalšom túlaní a poslednom „stu-
páku” sme sa konečne ocitli v útulni. 
Stálo nás to halucinácie, hlad a mňa aj 
spánok. Bolo šesť hodín večer. Posta-
viť stan sme s ťažkosťami dokázali, no 
horšie to bolo, keď v noci začalo pek-
ne liať. Vedeli sme, že náš stan nie je 
celkom stabilný. Ale statočne to zvlá-
dol. Po upršanej noci sme všetko po 
sebe upratali ako správni tajní agenti 
a šli sme hodinku cesty do Sobotišťa a 
hurá domov do teplej sprchy.

Musím uznať, že to bol pre mňa ne-
zvyčajný zážitok. Po prvýkrát spať 
v stane. Keď niekam prídete veľmi 
unavení, je vám jedno, či spíte s chro-
bákmi v jednom spacáku. A zaspávate 
s obrovským hlasom cvrčkov. Ako keď 
ste v Chorvátsku a všade v noci cikády. 
Medveďa ani diviakov sme bohužiaľ 
nestretli, zato bleskov na oblohe bolo 
veľa. A tak, keď niektorí z nás nevedeli 
zaspať, pozerali bleskovo-hromové di-
vadlo. Zem bola prekvapujúco mäkká. 
To bolo asi tou únavou. Nezvyknutý 
chrbát pár dní potom bolel, no za tie 
zážitky to naozaj stálo.

Ema Poláková, DofE, CVČ Senica

Byť na jeden deň a noc v „divočine“

Športová časť ŠtuFestu 2022: Na foto víťazi zo  SSOŠP v malom futbale.
Športová časť ŠtuFestu 2022: Vo volejbale sa najviac darilo 

dievčatám z družstva Gymnázium1.
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Tipy a triky na cestovanie Karolíny Šimkovej
Pomaly sa blíži leto a s ním i mnohých 
obľúbená činnosť, cestovanie. Určite 
veľa z vás uvíta tipy na cestovanie v 
okolí Senice, ale i triky, ako sa zbaliť, 
aby sme ušetrili čas, priestor, ale aj 
ako zvládať prípravu bez stresu.

Tipy na výlety v okolí Senice
Pre nadšencov turistiky som vybrala 
pár nie veľmi náročných turistík. Ako 
prvú turistiku odporúčam výšľap na 
Uchánok, ktorý sa nachádza v So-
botišti. Kto sa vydá na túto turistiku, 
tomu zaručujem nádherný výhľad ni-
elen na samotnú obec Sobotište. Ako 
ďalšiu nenáročnú túru vám chcem 
predstaviť vyhliadku Hrombaba na 
Bradle. Čakajú vás tu príjemné kop-
čeky, ktoré veľmi jednoducho zdolá-
te a určite mi dáte za pravdu, že turis-
tika je i skvelou formou relaxu.

I milovníci histórie si prídu na svoje. 
Určite odporúčam spraviť si menší 
výlet do múzea Milana Rastislava 
Štefánika v Košariskách, kde sa 
dozviete množstvo zaujímavých in-
formácií, o ktorých ste možno ani ne-

mali poňatie. Neďaleko od Košarísk je 
i múzeum SNR, ktorým sa pýši mes-
to Myjava. No i Záhorské múzeum 
v Skalici rozhodne stojí za návštevu.

Ako sa správne zbaliť?
Niekto sa môže uspokojiť so šikmou 
vežou vo Vrbovom, iný sa zasa vydá 
na cestu do Pisy. Práve pre takýchto 
cestovateľov tu mám triky na cesto-
vanie. Začnem s najdôležitejšou ve-
cou, balením vecí. Prvým rozhodnu-
tím určite je či si zbaliť veci do kufra 
alebo cestovnej tašky. Oboje má 
svoje výhody, no pri výbere by ste 
mali prihliadať na niekoľko faktorov: 
oblasť do ktorej sa vydáte, vzdiale-
nosť tohto miesta a zvolený spôsob 
cestovania.

Ak cestujete niekam ďalej, odpor-
účam vziať si kufor i kvôli tomu, že sa 
ľahšie prenáša, no veľkou výhodou 
je určite aj to, že ho môžeme ťahať 
a nemusíme ho nosiť celý deň. No 
ak sa dopravíte autobusom priamo 
pred miesto vášho ubytovania, po-
kojne vám stačí cestovná taška. 

Ak už máte vybranú batožinu, treba 
už len vybrať veci, ktoré si chcete 
vziať so sebou. Dôkladne si premy-
slite či naozaj všetky tie veci budete 
potrebovať, aby ste so sebou neno-
sili viac vecí, ako je potrebné. Nepo-
trebujete predsa na pár dní brať celý 
šatník.

Pri samotnom balení vecí do batoži-
ny skúste ukladať veci tak, aby zabra-
li čo najmenej priestoru. I oblečenie 
sa dá predsa poskladať tak, aby bolo 
menšie a do batožiny sa tak zmes-
tilo viacej. Ukladajte sem najskôr 
najväčšie kusy oblečenia a topánky, 
nakoniec pribaľte spodnú bielizeň a 
hygienické potreby. Pre väčší pokoj 
na duši, tekuté produkty (opaľovací 
krém, zubná pasta, šampón...) vložte 
do nepremokavého obalu.

Poslednou mojou radou je, aby ste 
sa začali baliť v správny čas, nie prí-
liš skoro, no nie na poslednú chvíľu. 
Mnoho ľudí si necháva balenie na 
poslednú chvíľu a prirábajú si zby-
točný stres. Niektorí sa zasa balia i 

mesiac pred odchodom, aby mali is-
totu, že nič nezabudnú. Ideálne však 
je, zbaliť si veci najskôr 5 dní pred 
odchodom, no najneskôr 3 dni pred 
odchodom na ďaleké cesty. Vďaka 
tomu budete mať dostatok času 
zbaliť si veci, na ktoré by ste zabudli, 
no ušetríte svoje psychické zdravie a 
nevystavíte sa zbytočnému stresu.

Karolína Šimková
Gymnázium Senica



spravodajstvo 14 Naša Senica

Plasty nie sú len PET fľaše, Seničania ich začali viac triediť
Zavedenie mechanizmu zálohovania nápojových 
obalov z plastu, takzvané PET fľaše s objemom od 
0,1 litra do 5 litrov, ktoré na Slovensku funguje od 
januára tohto roku, predpokladalo, že prostredníc-
tvom neho klesne celkové množstvo zberaných 
plastov. Podľa výsledkov zberu, ktoré má k dispo-
zícii spoločnosť Technické služby Senica, za prvé 
tri  mesiace tohto roku sa množstvo vyzberaných 
plastov v Senici zvýšilo a to nasledovne (uvedené 
číselné údaje sú v tonách): 
mesiac  január  február  marec  spolu 
2021 22,77 21,1 24,44 68,31
2022 23,56 25,27 27,86 76,69

Z tabuľky je vidieť, že občania pristupujú k triede-
niu plastov zodpovedne a do nádob a kontajnerov 
pri RD a KBV, ale i do vriec pri RD  vkladajú aj iné 
plasty ako PET fľaše. Pre  lepšiu orientáciu uvádza-
me čo do plastov patrí:

Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/
high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): 
číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky 
od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká 
od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetylénterefta-
lát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; 
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od 
jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, po-
háriky z automatov a iné plastové nádobky; obaly 
kozmetických výrobkov a podobne.

• Nepatria sem: znečistené obaly (chemikáliami či 
priemyselnými olejmi alebo farbami), podlahové 
krytiny, guma, molitan, znečistené fólie zo stavieb, 
stavebný polystyrén a podobne.

Poznámka: Plasty nie je z hľadiska separácie a 
následného spracovania nutné umývať - spraco-
vateľom odpadu na tento účel slúžia priemyselné 
práčky plastov, cez ktoré vytriedené plasty pôjdu aj 
keď už by boli občanmi umyté - šetríme tým svoje 
náklady na pitnú vodu a energie.

Peter Turza
(autor je riaditeľom Technických služieb Senica)

Záhorská knižnica vyhlásila ďalší 
ročník regionálnej výtvarnej súťa-
že Rozprávky Pavla Dobšinského. 
Zúčastniť sa ho môžu deti mater-
ských a základných škôl, ďalej deti 
Spojenej školy a Základných ume-
leckých škôl. Tohtoročným zadaním 
je vytvoriť ilustráciu k rozprávke 
Škrupinový zámok. Text rozprávky 
vrátane audio verzie nájdu rodičia 
či pedagógovia na webe Záhorskej 
knižnice. Výtvarné práce je potrebné 
doručiť do 30. jún 2022. Slávnostné 
vyhodnotenie a oceňovanie úspeš-
ných malých výtvarníkov je naplá-

nované na september. Podujatie 
finančne podporilo Mesto Senica. 

Silvia Sameková
Záhorská knižnica Senica

Rozprávky Pavla Dobšinského opäť hľadajú 
nádejných ilustrátorov
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Europe Direct Senica na festivale letectva v Piešťanoch  

Čo nové v EÚ?
• Jarný balík európskeho semestra 2022

Európska komisia zverejnila Jarný balík európskeho 
semestra 2022, ktorý obsahuje odporúčania pre jed-
notlivé krajiny, ako aj správy o jednotlivých krajinách. 
V hospodárskej prognóze z jari 2022 sa predpokladá, 
že hospodárstvo EÚ bude v rokoch 2022 a 2023 naďa-
lej rásť. Hoci hospodárstvo EÚ naďalej vykazuje odol-
nosť, ruská agresia voči Ukrajine ešte viac zhoršila už 
existujúce prekážky rastu a priniesla ďalšie výzvy spo-
jené s bezpečnosťou dodávok energie a závislosťou 
od fosílnych palív z Ruska.

Odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v kontex-
te európskeho semestra poskytujú členským štátom 
usmernenia, aby mohli primerane reagovať na pretr-
vávajúce a nové výzvy a plniť spoločné kľúčové po-
litické ciele a tento rok zahŕňajú aj odporúčania na 
zníženie závislosti od fosílnych palív prostredníctvom 
reforiem a investícií v súlade s prioritami REPowerEU a 
Európskou zelenou dohodou.

• Mladí môžu na novej inovatívnej 3D platfor-
me ľahšie vyjadriť svoj názor

Európska komisia spúšťa pri príležitosti Európskeho 
roka mládeže inovatívnu 3D platformu. Jej cieľom je 
poskytnúť mladým Európankám a Európanom pries-
tor vyjadriť svoj názor k dôležitým témam, akými sú 
aktuálne spoločenské dianie, klimatické zmeny, či du-
ševné zdravie. Mladí ľudia naprieč Európou tak budú 
mať jedinečnú príležitosť predstaviť vlastnú víziu o 
budúcnosti Európskej Únie. V rámci Európskeho roka 
mládeže vzniká inovatívna platforma „Daj tvojej vízii 
hlas“, ktorá ponúka všetkým mladým ľuďom z Euró-
py jedinečnú príležitosť, prezentovať vlastnú víziu o 
budúcnosti Európy bez ohľadu na to, odkiaľ pochád-
zajú. Interaktívna 3D platforma predstavuje centrálny 
prvok iniciatívy Európskeho roka mládeže. Európanky 
a Európania sa pritom môžu vyjadriť k širokému spek-
tru tém od vzdelávania a zamestnania, cez inklúziu, 
mier, bezpečnosť, až po klimatickú zmenu či duševné 
zdravie. 

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

Od piatku 6. – 8. mája sa v našom Trnavskom kraji 
uskutočnilo jedno z najväčších leteckých podu-
jatí Festival letectva v Piešťanoch. Zastúpenie 
na tomto jedinečnom podujatí bolo aj z nášho 
mesta a to organizáciou Europe Direct Senica. 
Práve tá spoločne s Európskym parlamentom – 
Kanceláriou na Slovensku,  Ministerstvom zahra-
ničných vecí a európskych záležitostí SR a Europe 
Direct Trenčín bola súčasťou EÚ stánku plného 
interaktívnych aktivít. Návštevníci si tu mohli 
preveriť svoje vedomosti z geografie, jazykového 
kvízu alebo vyskúšať 3D okuliare a navštíviť tak 
hlavné európske metropoly. Hlavnou prioritou 
EÚ zóny bola oslava Dňa Európy, ktorá sa kaž-
doročne oslavuje 9. mája. Práve týmto dňom si 
pripomíname oslavu mieru a jednoty v Európe 
a výročie historickej „Schumanovej deklarácie“. V 
nej je načrtnutá myšlienka novej formy politickej 
spolupráce v Európe, pri ktorej by sa vojna medzi 
európskymi národmi stala nemysliteľnou. Návrh 
Roberta Schumana sa považuje za začiatok bu-
dovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazýva-
me Európskou úniou. 

Alexandra Berecová, Europe Direct Senica



A čo škole zaželať do budúcnosti? Aby 
aj naďalej mala kvalitných a zapále-
ných pedagógov, pre ktorých je ich 
povolanie poslaním. Aby do školy žiaci 
naďalej tak radi chodili a odnášali si z 
tried nielen nové vedomosti a schop-
nosti, ale predovšetkým celoživotnú 
lásku k umeniu. A aby aj naďalej Seni-
čania s radosťou prichádzali na krásne 
a inšpiratívne podujatia, koncerty, 
výstavy, divadelné predstavenia. Za 
sedemdesiat rokov existencie škola 
ukazuje, že toto všetko je možné. A 
neprestane s tým ani v ďalších rokoch. 

Mgr. Mirka Gáfriková,
riaditeľka ZUŠ Senica

Foto: Štefan Orth, archív školy

z histórie ZUŠ Senica16 Naša Senica

Senická ZUŠ-ka oslavuje sedemdesiatku (záverečná časť): 
Nová koncertná sála, nová akcia. 
Do ďalšieho desaťročia mieri ZUŠ-ka s inováciami
Do ďalšieho desaťročia svojej existencie vstupuje Základná umelecká škola v Senici s novinkami, plná elánu 
a s kopou výziev pred sebou. V poslednej časti série článkov o ZUŠ-ke, ktoré sa venovali jej dejinám, sa tento 
záverečný pozerá na súčasnosť a budúcnosť školy. 
Korona ukázala, že učiť sa hre na hu-
dobný nástroj sa dá aj online, cez vi-
deo prenos, že výtvarné diela svojich 
detí si rodičia môžu namiesto v jednej 
z výstavných siení ZUŠ-ky pozerať na 
jej webovkách. Napriek tomu, že ZUŠ-
-ka, jej pedagógovia a žiaci v tejto ťaž-
kej skúške obstáli na výbornú, návrat 
do obvyklých koľají všetkých potešil. 
A aby bola radosť z toho ešte väčšia, 
už prvé týždne „normálneho“ života 
v ZUŠ-ke boli lemované ešte aj množ-
stvom úspechov na súťažiach.

Z troch celoštátnych klavírnych sú-
ťaží si žiaci priniesli okrem viacerých 
umiestnení v zlatom a striebornom 
pásme aj špeciálne ocenenia – cenu 
absolútneho víťaza (Ondrej Sýkora) a 
cenu za najlepšiu interpretáciu sklad-
by slovenského autora (Silvia Sýko-
rová). Spevácky zbor školy v novom 
obsadení si vyspieval umiestnenie v 
zlatom pásme a cenu za hlasovú kul-
túru na celoštátnej prehliadke spevác-

kych zborov „Mládež spieva“ v konku-
rencii ďalších deviatich zborov.

Literárno-dramatický odbor má veľmi 
úspešne za sebou okresné a krajské 
kolá Hollého pamätníka, nomináciu 
na celoštátny Hviezdoslavov Kubín 
má nielen jedna žiačka v sólovom 
prednese, ale aj obidva zádrapkárske 
súbory. Stredoškoláci diplomy získali 

tiež na krajskom a celoštátnom kole 
súťaže Beniakove Chynorany.

Tanečníci zo súboru Scream pod ve-
dením Anny Antálkovej si priniesli 
najvyššie ocenenia vo viacerých kate-
góriách zo Slovenského pohára v Levi-
ciach a ďalšie súťaže ich ešte do konca 
školského roka čakajú. Výtvarníci zasa 
s odpadnutím protipandemických 
opatrení uskutočnili počas jarného 
obdobia hneď niekoľko absolvent-
ských výstav. 

A nie sú to len súťažné úspechy, čo 
všetkým ZUŠ-károm robí v týchto 
dňoch radosť. Škola opäť naplno žije. 
Jej kalendár je nabitý záverečnými 
koncertami hudobníkov aj taneční-
kov, opäť usporiadala regionálnu sú-
ťaž Klavírna Senica, ktorej sa zúčastni-
lo šesť desiatok klaviristov. 
Tí svoje umenie predviedli len v pred 
pár týždňami otvorenej zrekonštru-
ovanej koncertnej sály ZUŠky. Po 

rozsiahlych niekoľkomesačných opra-
vách poslucháčov a divákov víta sieň 
nielen krásnym, vzdušne pôsobiacim 
svetlým interiérom. Sála má teraz 
kvalitnejšiu akustiku, profesionálne 
osvetlenie i ozvučenie. Je to inová-
cia, na ktorú je škola skutočne pyšná. 
Žiaci i pedagógovia majú konečne k 
dispozícií skutočne reprezentatívne 
prostredie. 

Nie je to ale jediná novinka posled-
ných týždňov. V druhej polovici mája 
škola usporiadala svoj tradičný Deň 
otvorených dverí, avšak v netradič-
nom šate. V novej koncepcií návštev-
níkov - žiakov základných škôl privítali 
stanovištia, na ktorých si mohli vyskú-
šať rôzne výtvarné techniky a nechať 
sa očariť krásnymi tanečnými i hudob-
nými vystúpeniami. Do centra Senice 
vyrazili mímovia z literárno-drama-
tického odboru, k budove školy lákal 
hrou malý dychový súbor. ZUŠ-ka ide 
s dobou, a pilotným ročníkom naštar-
tovala tradíciu novej, farebnej, lákavej 
a interaktívnej akcie.
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Na otázku, prečo dokumenty digi-
talizovať, je jednoduchá odpoveď: 
Vzhľadom na ich historickú hodnotu 
ide v prvom rade o ich zachovanie 
pre budúce generácie. Knihy a zbor-
níky, ktoré sme zvolili na zdigitalizo-
vanie, pochádzajú z 19. storočia a 20. 
storočia a prispievajú k poznávaniu 
a popularizácii dejín nášho regió-
nu. Medzi pozoruhodné diela, ktoré 
budú k dispozícii čoskoro aj v digi-
tálnej  podobe, patrí napríklad kniha 
Vzorné ženy od Jána Lichnera z roku 
1935, ďalej Svätoplukovci od Jozefa 
Miloslava Hurbana či Hviezdoslavo-
ve sobrané spisy básnické. Okrem 
historických dokumentov CVTI SR 

zdigitalizuje aj regionálny týždenník 
Záhorák, ktorý patrí medzi najstaršie 
regionálne periodiká na Slovensku. 
Čitatelia Záhorskej knižnice tak získajú 
jednoduchší prístup a manipuláciu s 
archívom populárneho regionálneho 
týždenníka.

Možnosť bezplatnej digitalizácie a 
spracovania dokumentov poskytuje 
CVTI SR vybraným knižniciam v rámci 
spolupráce s partnerskými verejnými 
knižnicami v rámci konzorcia Knižnice 
pre Slovensko. Záhorská knižnica sa 
stala členom konzorcia v roku 2021. 

Silvia Sameková
Záhorská knižnica Senica

Knižnica odovzdala na digitalizáciu cenné dokumenty regionálneho fondu
Záhorská knižnica odovzdala na digitalizáciu spolu 88 cenných dokumentov, ktoré sú súčasťou knižničné-
ho fondu regionálno-bibliografického oddelenia. Dokumenty sa digitalizujú v Centre vedecko-technických  
informácií SR, ktoré stojí za viacerými dôležitými aktivity pre slovenské knižnice.

Snáď každé dieťa chcelo byť v det-
stve hasičom. Hasičské autá, hasičská 
technika, hasenie ohňa - to všetko je 
pre deti veľmi zaujímavé. Aj preto sa 
ich každoročne veľké množstvo za-
pája do výtvarnej súťaže o požiarnej 
ochrane, ktorú vyhlásila Územná or-
ganizácia DPO Senica v spolupráci s 
mestom Senica, Dobrovoľným hasič-
ským zborom v Senici, Okresným ria-
diteľstvom Hasičského a záchranného 
zboru v Senici a komisiou prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti pri mestskom zastupiteľstve 
súťaž pre deti v kreslení a maľovaní na 
rozmanité témy požiarnej ochrany. 

Súťaž bola vyhodnotená v piatok 3. 
júna a to priamo na hasičskej stanici 
Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Senici, kde je 
výstava ocenených prác aj nainštalo-
vaná. 

Cieľom súťaže pre deti v kreslení s ha-
sičskou tematikou bolo upozorniť deti 
na nebezpečenstvo vzniku požiaru, 
naučiť ich, že zápalka v ich rukách je 
nebezpečná, predstaviť ťažkú prácu 
hasičov, pomoc pri haváriách, živel-
ných pohromách pomocou rôznej 
hasičskej techniky. Do súťaže sa 
prihlásilo 302 detí z celého senického 
regiónu, ktoré súťažili v štyroch kate-
góriách.

Text, foto: L. Vajdová

Výkresy detí s témou požiarnej ochrany nainštalovali priamo v hasičskej stanici
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PRÍĎ
SI  VYBRA

PORT
WANNADO 
FESTIVAL 2022
30. 7. SENICA

10:00–18:00 hod. 

wannado.eu

prezentácia športových klubov a športov
WANNADO TV JOJKO zóna pre deti

WANNADO BIKE zóna detských odrážadiel
ukážky prvej pomoci so seriálom NEMOCNICA
5K INFLATABLE FUN
autogramiáda osobností TV JOJ
INKOGNITO / naživo

„DRAGON BOAT SENICA 2022“

Sníček HUGO, DÚHALKA
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streda 8.  jún o 19:00 h
FILM ROKA      
Žáner: komédia/Špan., Argentína, MP 12+

sobota 11. a nedeľa 12. jún o 17:00 h
HAFTAŇAN A TRAJA  MUŠTERIÉRI    
Žáner: animovaná rozprávka/Špan., MP

Sobota  11.  a  nedeľa  12. jún o 19:00 h
JURSKÝ SVET: NADVLÁDA    
Žáner: akčný, dobrodružný/USA, MP 12+

Program kina v amfiteátri

piatok 17. , sobota 18. a sobota 25. jún 
o 21:30 h
BUZZ LIGHTYEAR     
Žáner: akčný, dobrodružný/USA, MP 7+

utorok 21. a streda 22. jún o 21:30 h
KEBY RADŠEJ  HORELO      
Žáner: komédia/Česko, MP 12+

štvrtok 23. jún o 21:30 h
STAND UP        
Žáner: komédia, dráma/Slovensko, MP 12+

piatok 24.  jún o 21:30 h
JURSKÝ SVET: NADVLÁDA      
Žáner: akčný, dobrodružný/USA, MP 12+

nedeľa 26. jún o 21:30 h
ŠŤASTNÝ  NOVÝ  ROK  2: DOBRO 
DOŠLI   
Žáner: rom. komédia/Slovensko, MP 12+

utorok 28. a streda 29. jún o 21:30 h
ELVIS  
Žáner: dráma/USA, MP 12+

štvrtok 30. jún, piatok 1. 
a sobota 2. júl o 21:30 h
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA 
Žáner: animovaná komédia/USA, MP 12+

Vstupné: 5 €, deti 4 €, filmový klub 4 €.
Kúpiť vstupenku je možné hodinu pred 
premietaním v pokladni kina a rezerovať 
na stránke www.kino.senica.sk. 

Program kina v DK Senica

Termínovník kultúrno-spoločenských podujatí
XXL Art - tematické stretnutia s umením
Dátum: 9. 6., 17.00 – 19.00 
Miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha

Waldorfská hernička - alternatívna pedagogika 
s Jankou Malovíkovou
Dátum:10. 6., 9:30 h
Miesto: Záhorská knižnica

Dojdifest
Dátum: 12. 6., 16:00 - 19:00 
Miesto: Malý amfík pri DK/tanečná sála
Organizátor: Kresťanské centrum SE

Neskoro večer – zábavná show Petra Marcina 
Dátum: 13. 6., 19:00 h
Miesto: kinosála DK  
Vstupné: 17 €

Rozhovory o duši - poradňa so psychológom 
Marošom Satinom 
Dátum: 15. 6., 16:00 - 18:00 h
Miesto: Záhorská knižnica

Galakoncert mažoretiek SPIRIT CVČ – „Filmový 
večer“
Dátum: 16. 6., 18:00
Miesto: MsKS, kinosála

Súťaž v hasičskom športe pre dorast a dospe-
lých
Dátum: 18. 6. 2022 
Miesto: areál ZŠ V. Paulínyho-Tótha
Organizátor: DPO Senica, DHZ v Senici

Pochod záhoráckou magistrálou
Dátum: 18. 6.
Trasa: Vrbovce – Žalostiná – Bukovina – Mach-
náč – Chvojnica - Vrbovce, nám.
Štart: Vrbovce, nám., 9.15 h, odchod zo SE: AS 
o 8.45 h
Organizátor: KST Senica

XXL Art - tematické stretnutia s umením 
Dátum: 22. 6., 9.00 – 14.00 h
Miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha

O všeličom aj o ničom, o tvorbe aj o živote - be-
seda so spisovateľom a motivátorom Pavlom 
Hirax Baričákom
Dátum: 22. 6., 17:00 h
Miesto: Záhorská knižnica

Hecni sa
Dátum: 25. 6.
Miesto: Kunovská priehrada 
Organizátor: Senica 2.0, Mesto Senica, MsKS

Hand Made Rínek
Dátum: 26. 6.
Miesto: Mestský park

Café Európa
Dátum: 27. 6.
Miesto: Múzeum Senica
Organizátor: Europe Direct Senica

Let´s talk about it - konverzácia v AJ pre študen-
tov
Dátum: 28. 6., 10:00 h 
Miesto: Záhorská knižnica

Rozhovory o duši - poradňa s psychológom Ma-
rošom Satinom
Dátum: 29. 6., 16:00 - 18:00 h 
Miesto: Záhorská knižnica

Štramákfest
Dátum: 2. 7.
Miesto: Letisko Senica

DOG DAY 
Dátum: 9.7.
Miesto: mestský park 
Organizátor: Cerberus, mesto Senica, ZOS Senica
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Záhorácky maratón – beh s vôňou lesa už tento víkend
Už tradične patrí druhá júnová sobota v kalendári Moravsko-slovenského bežeckého pohára Zá-
horáckemu maratónu v Senici. V sobotu 11. júna sa uskutoční už 33. ročník maratónskych prete-
kov a po 18-ty krát sa pobeží aj polmaratónska trať. Štart je tento rok posunutý na 10.00 hodinu!

Už tradične patrí druhá júnová sobo-
ta v kalendári Moravsko-slovenského 
bežeckého pohára Záhoráckemu ma-
ratónu v Senici. V sobotu 11. júna sa 
uskutoční už 33. ročník maratónskych 
pretekov a po 18-ty krát sa pobeží aj 
polmaratónska trať. 

Tento ročník štartuje dopoludnia o 
10.00 hodine - výstrel zo štartovacej 
pištole bude počuť opäť z parkoviska 
pred senickou športovou halou na 
Továrenskej ulici. Trať Záhoráckeho 
maratónu sa vinie krásnym prostredím 
borovicového lesa, ktorý je pre Záhorie 
typický a športovci práve preto majú 
tieto preteky vo veľkej obľube. 

Maratónci pobežia trať zo Senice cez 
borovicový les do Šaštína–Stráží a 
späť, polmaratónci budú mať obrátku 
po 10,5 kilometri priamo v chládku 

borovíc. Aj preto tieto preteky dostali 
podtitul „Beh s vôňou lesa“. 

Záhorácky maratón si vďaka výbornej 
organizácii získava stále viac a viac pri-
aznivcov. Aj tento rok si organizátori, 
ktorými sú mesto Senica, Šaštín-Strá-
že a obec Borský Mikuláš, pripravili 
pre účastníkov viaceré prekvapenia. 
Pre prvých 300 registrovaných je pri-
pravený sponzorský balíček, ktorého 
súčasťou bude funkčné tričko s motí-
vom pretekov. A na pretekárov, ktorí 
úspešne dobehnú do cieľa, čaká pa-
mätná účastnícka medaila. 

Prostredníctvom online registrácie, 
ktorá bola ukončená 3. júna, sa prihlá-
silo 194 pretekárov. „Čo nás najviac 
teší je, že sa opäť zvýšil počet domá-
cich účastníkov. Do dnešného dňa sa 
ich prihlásilo už 42,“ vyratúva riaditeľ 

trate Jaroslav Kubíček. Online registrá-
cia je možná do 3. júna za zvýhodne-
né štartovné, následne sa budú môcť 
pretekári registrovať v deň konania 
maratónu. Pravidelných účastníkov 
odmeňujú organizátori polovičným 
štartovným. Za „verného maratónca“ 
sa považuje každý účastník, ktorý v Se-
nici dokončil 15 a viac pretekov v disci-
plíne maratón. „Takýmto účastníkom 
prihláseným na tohtoročný maratón 
je aj 72-ročný Štefan Polc. Ten zrejme 
ako jediný štartoval aj na úplne pr-
vom ročníku Záhoráckeho maratónu 
v roku 1989,“ spomína Jaroslav Kubí-
ček. „Verných účastníkov však príde 
tento rok oveľa viac. Spomenúť mož-
no Jaroslava Pavlackého, ktorý na 
Záhoráckom maratóne pobeží už po 
25-ty krát a celkovo má nabehaných 
viac ako 300 maratónov,“ dodáva.

Či sa podarí niektorému z tohtoroč-
ných účastníkov prekonať traťový re-
kord pretekov, ktorý ešte v roku 1996 
vytvoril Ondřej Němec z Prusinovíc 
s časom 2:23:59 h, sa dozvieme už  
čoskoro - v sobotu 11. júna 2022!

Pozývame všetkých športových priaz- 
nivcov, aby prišli bežcov povzbu-
diť či už na štart, či pri dobehu do 
cieľa pretekov pri športovej hale 
na Továrenskej, alebo na rôznych 
miestach pozdĺž samotnej trate, kde 
bude športovcov s bubnovou šou 
povzbudzovať skupina Maribondo.                                                                   
                                                  L. Vajdová, -tm-
REGISTRÁCIA je možná v deň prete-

kov v sobotu 11. júna od 8:00 do 
9:30 vo vstupnej hale mestskej pla-
várne na Továrenskej ulici v Senici. 

ŠTART o 10:00 pred športovou ha-
lou na Továrenskej ulici v Senici. 

TRAŤ maratónu meria 42 195 met-
rov (polmaratónu 21 097,5 metra), 
celkové prevýšenie je 180 metrov.

POZOR, beží sa bez výluky vlakov!

ODMENA: Aj v tomto roku je vy-
písaná odmena 170 eur za preko-
nanie traťového rekordu (2:23:42) 
Ondřeja Nemca z roku 1996.

UZÁVIERKY CIEST
V Senici bude počas konania po-
dujatia úplná uzávierka Továren-
skej ulice. V úseku Borský Mikuláš 
– Šaštín-Stráže bude zasa uzavretá 
komunikácia tretej triedy III/1143.
zahorackymaraton.senica.sk
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Radnica reaguje na medializované výstupy v súvislosti s neudelením licencie FK Senica
Mesto Senica pravidelne podporuje 
mládežnícky futbal v meste. V uply-
nulých rokoch plynula do štruktúr FK 
Senica finančná podpora z mestského 
Fondu PRO Senica - vlani v objeme 80 
tisíc eur na mládežnícky futbal a úhra-
du energií, rovnaký objem bol schvá-
lený aj pre rok 2022. 
 
Jednou z absolútne nepravdivých 
a zavádzajúcich informácií publiko-
vaných v médiách je, že mesto pod-
porovalo klub iba „na oko“, keďže 
dotáciu klubu „iba schválilo“ mestské 
zastupiteľstvo, no peniaze neposlalo. 
Mesto Senica dodržalo štandardný 
a legislatívny postup, rovnako ako 
pri všetkých ostatných schválených 
dotáciách. Termín na podávanie žia-
dostí o dotácie z fondu Pro Senica je 
každoročne do 28. februára kalendár-
neho roku. „Následne žiadosti prejdú 
prerokovaním v komisiách pri Mest-
skom zastupiteľstve Senica (MsZ), 
mestskou radou a až následne sú 
schvaľované v MsZ. Dotácie pre rok 
2022 schvaľovalo MsZ 21. apríla, 
podľa platného VZN č. 20 je tak po-
vinné urobiť do 5. mája. Rozhodnu-
tie o neudelení licencie pre FK Senica 
padlo na zasadnutí prvostupňového 
orgánu už 29. apríla. Z tohto vyplý-
va, že dotácia z Fondu PRO Senica 

Mesto Senica sa dôrazne ohradzuje 
voči účelovým a zavádzajúcim in-
formáciám a nepravdám, ktoré boli 
publikované v médiách v súvislosti 
s neudelením licencie pre Futbalový 
klub Senica pre štart vo Fortuna lige 
v sezóne 2022/2023! Ako na web-
stránke bratislava.zoznam.sk, tak aj v 
regionálnom týždenníku Záhorák boli 
uverejnené články s informáciami, 
ktoré smerujú k navodeniu dojmu, že 
mesto Senica má byť zodpovedné za 
situáciu v klube alebo za neudelenie 
licencie futbalovému klubu. 

Vedenie mesta v nedávnej minulosti 
iniciovalo a bolo účastné niekoľkých 
rokovaní s akcionármi klubu s cieľom, 
aby v Senici futbal ostal a takisto, aby 
ostala zachovaná činnosť Futbalovej 
akadémie FK Senica. Vo vyjadrení SFZ 
k neudeleniu licencie pre FK Senica 
sa ako dôvod uvádzajú nesplnené 
infraštruktúrne požiadavky a takisto 
finančné kritériá - ako sú záväzky po 
lehote splatnosti voči iným futbalo-
vým klubom a vlastným zamestnan-
com. „Na tieto záväzky súkromného 
vlastníka nemá mesto Senica žiaden 
dosah, a preto žiadnym spôsobom 
nemohlo situáciu ohľadne udelenia 
licencie ovplyvniť,“ reaguje primátor 
Senice Martin Džačovský.
 

ani nemohla ovplyvniť rozhodnutie 
o udelení licencie,“ vysvetľuje senický 
primátor.
 
Zmluva o poskytnutí dotácie z roz-
počtu mesta bola medzi FK Senica 
a mestom Senica podpísaná obo-
ma stranami 18. mája 2022, 19. 
mája bola zverejnená, čím sa stala 
účinnou. Ako sa v zmluve uvádza, 
poskytovateľ dotácie, teda mesto 
Senica, má oprávnenie na základe 
vzájomnej dohody so žiadateľom 
poskytnúť mu dotáciu v čiastočných 
úhradách podľa potreby. Tak samo-
správa aj učinila a hneď v druhý pra-
covný deň, teda 23. mája 2022, po-
slala na účet FK Senica prvú čiastku 
a po vydokladovaní poskytnutých 
peňazí následne aj ďalšiu tranžu, a 
to 31. mája. „Finančné prostriedky 
poskytnuté z Fondu PRO Senica sú 
zároveň účelovo viazané a žiada-
teľ FK Senica ich mohol využiť len 
na úhradu prevádzkových nákla-
dov, nie na mzdové náklady a iné 
záväzky, ktoré má klub po lehote 
splatnosti voči iným futbalovým 
klubom a vlastným zamestnan-
com. Čo je ďalší dôkaz o tom, že 
finančná pomoc mládežníckemu 
futbalu mestom Senica bola me-
diálne zneužitá – a to buď cielene 

alebo z dôvodu absencie základnej 
orientácie v problematike,“ dopĺňa 
Martin Džačovský.
 
Ďalšou publikovanou nepravdou je, 
že Mesto Senica uvalilo na FK Senica 
exekúciu. „Mesto Senica nikdy exek-
úciu na FK Senica nepodalo a vždy s 
FK Senica rokovalo. Mesto Senica je 
menšinovým spoločníkom v spoloč-
nosti OMS ARENA Senica, a. s., ktorá 
je vlastníkom futbalového štadióna. 
Senická samospráva má v tejto spo-
ločnosti podiel 26,14 percenta, čo 
znamená, že mesto nemá väčšinové 
a teda rozhodovacie právo,“ vysve-
tľuje primátor Senice.
 
Napriek cieleným útokom na mesto 
Senica, ktoré je zrejme potrebné chá-
pať aj v kontexte blížiacich sa samo-
správnych volieb, už senická radnica 
iniciovala rokovanie s akcionármi klu-
bu. „Záujmom mesta totiž je, aby sa v 
Senici futbal hral aj naďalej a zostala 
zachovaná činnosť mládežníckeho 
futbalu, keďže v Senici momentálne 
funguje 16 mládežníckych družstiev, 
čo je približne 300 detí vo veku od 6 
do 19 rokov,“ avizuje primátor  Dža-
čovský.

(Tlačová správa mesta Senica 
zo 6. júna 2022)

Môj názor na neudelenie licencie FK Senica na ďalší ročník najvyššej futbalovej ligy 
a čo ďalej s futbalom v Senici?

ritou mesta je podporovať činnosť 
mládeže nielen v športe a vytvárať 
vhodné podmienky v prvom rade 
pre aktivity mládeže.

Na stránke bratislava.zoznam.sk som 
čítal rozhovor majiteľa FK Senica zo 
dňa 2. 6. 2022, kde obviňuje  hádam 
všetkých, aj mesto Senica z toho, že 
FK Senica nebola udelená licencia na 
ďalší ročník futbalovej ligy. 

Na to, aby akýkoľvek klub dostal 
licenciu na ďalšie pôsobenie v naj-
vyššej futbalovej lige musí splniť 
predpísané požiadavky, čo FK Seni-
ca nesplnil, preto mu ani po odvola-
ní licencia nebola udelená. Ako sa v 
článku píše, jedným z dôvodov boli 
nesplnené dlhodobé finančné zá-
väzky voči vlastným zamestnancom, 
hráčom – zamestnancom klubu s 
riadnymi zmluvami, záväzky voči 
iným klubom po lehote splatnosti 
a ďalším bývalým zamestnancom 
klubu. Hovorí sa o záväzkoch prevy-
šujúcich  výrazne sumu jeden milión 
eur, sám majiteľ hovorí o dlhu 900 
tisíc eur.

Na úvod môjho príspevku musím vy-
svetliť pojmy FK Senica a OMS Arena 
Senica, ktoré sú síce úzko prepojené 
vzhľadom k svojím aktivitám, ale sú 
to odlišné, samostatné subjekty.

FK Senica je profesionálny futbalo-
vý klub, vlastníkom je fyzická osoba, 
združujúci mužstvá predprípraviek, 
prípraviek, žiacke mužstvá po U 15, 
dorastenecké U 16, U 17 a U 19, tri 
mužstvá dievčat a mužstvo dospe-
lých, mládežníkov je cca tristo! 

OMS Arena a. s. je vlastníkom štadi-
óna, ktorý  prenajíma za symbolickú 
sumu na činnosť FK Senica. Vlastní-
kom OMS Arena je firma OMS, ktorá 
vlastní 74 % akcií a mesto Senica s 26 
% akcií, je teda minoritným vlastní-
kom. Mesto Senica prejavuje dlhodo-
bo záujem o kúpu futbalového štadi-
óna, žiaľ k dohode smerujúcej k jeho 
získaniu do majetku mesta neprišlo.
 
Úlohou mesta Senica nikdy nebolo 
ani nemôže byť finančne zastrešo-
vať činnosť profesionálneho klubu v 
akomkoľvek športe. Úlohou a prio- 

Ďalšie podrobnosti nepoznám, pre-
to sa ani k (ne)činnosti FK Senica v 
nasledujúcom období nemôžem vy-
jadriť. Ale čo si možno myslieť o fun-
govaní profesionálneho klubu, ktorý 
nie je schopný zaplatiť poplatok za 
fungovanie svojej FB stránky v hod-
note údajne 400 eur?

Tak ako všetci fanúšikovia, i ja by som 
bol rád, ak by FK Senica dokázal po-
skladať mužstvo dospelých  pre tret-
iu najvyššiu súťaž, v prípade, že sa tak 
nestane a mužstvo by hralo vo 4. lige 
alebo by nebodaj vôbec nehralo, bol 
by vážne ohrozený chod všetkých 
mládežníckych mužstiev, pretože by 
automaticky prišli o finančnú pod-
poru SFZ na činnosť mládeže stratou 
štatútu Akadémie.

Futbal v Senici píše svoju históriu od 
roku 1921, nedávno sme sa my, bý-
valí hráči, funkcionári,  v mestskom 
múzeu v Sokolovni s hrdosťou zú-
častnili krstu knihy „100 rokov futbalu 
v Senici“ z dielne Jozefa Komorného. 
Ako všetko v živote aj šport v rôz-
nych svojich podobách má vrcholy 

aj pády. Neverím v zázraky, ale verím 
že senický futbal bude písať i naďalej 
svoju históriu, základom je však kva-
litná práca s mládežou, jej maximálna 
podpora, aby sme v prvom mužstve 
videli viac domácich odchovancov, 
aby sa fanúšikovia nemuseli každý 
polrok učiť mená „iks“ nových hráčov, 
žoldnierov, bez akéhokoľvek vzťahu 
k senickému klubu. Je však jasné, že 
rozhodujúce slovo bude mať vždy 
ten, kto dáva peniaze.

Či primátor mesta Senica rokuje s 
kompetentnými z klubu, aké sú mož-
né varianty záchrany aspoň mládež-
níckeho futbalu v Senici vie iba on a 
jeho možný náprotivok... Ak sa tak 
deje, je na nich, aby nedopustili opa-
kovanie smutného osudu zániku se-
nickej hádzanej. Ja, ako poslanec MsZ 
podporím každý rozumný návrh. 
Tristo detí a mládeže trénuje denne 
na futbalovom štadióne, je našou po-
vinnosťou urobiť všetko pre to, aby to 
tak ostalo i naďalej.

Peter Hutta
(autor je poslanec MsZ Senica, 

bývalý hráč a funkcionár FK Senica)
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SPOMIENKA
Svieca dnes horí pre 
Teba, posielame tichú 
spomienku do neba.
Na krásne chvíle, lás-
kavé oči, teplo Tvojich 
dlaní...
Si stále s nami a na-
vždy v našich srdciach 
mami!
 
Dňa 4. 7. 2022 si pripomíname smutné  
5. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamička, babička, prababička a kamarátka – 
Helenka Sekundová. 
S láskou a úctou spomínajú  deti s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku. 

SPOMIENKY na vašich blízkych zosnu-
lých môžete posielať mailom na adresu: 
redakcia@senica.sk. Alebo ich prineste 
na informácie Mestského úradu Senica 
(napísaný text a foto).

SPOMIENKA
Dňa 15. júna si pripo-
menieme 23. výročie 
úmrtia Rastislava Rýšu. 

S láskou a úctou spo-
mína manželka, dcéra, 
vnučky a ostatná rodina.

Zosobášili sa:
Patrícia Galádová  a Ivan Varga                          
Anna Bányászová a Roman Škoda                    
Soňa Mihálová a Bc. Jaroslav Horvát         

Narodili sa:
Mia Burianová,  narodená v Skalici
Erik Hlavenka, narodený v Myjave

Opustili nás: 
Ing. Milan Baculík, vo veku 76 rokov   
Ján Maxian, vo veku 75 rokov 
Ing. Ivona Škvorcová, vo veku 38 rokov 
Mária Vašková, vo veku 82 rokov 
Školastika Hradská, vo veku 91 rokov
Jozef Žilinek, vo veku 72 rokov 
Anna Vávrová, vo veku 76 rokov  
Alena Chábelová, vo veku 67 rokov
Pavol Kovár, vo veku 60 rokov

Spoločenská kronika
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Logotyp - farebné verzie

Na podklade tvorenom žltou korpo-
rátnou farbou je možné použiť druhý 
farebný variant s bielym štvorcom 
v strede.

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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www.senica.sk

Kancelária pohreb. služby a správy pohrebiska: 
+421 34 651 4246

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 8:00 – 15:30

NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých: 
0908 121 450

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s nami 
byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.
 
Dňa 17. júna si pripomí-
name smutné 12. výro-
čie úmrtia nášho otca a 
starého otca 
Filipa Pajpacha.
 
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s 
rodinami.

SPOMIENKA
Milí rodičia, objať vás už 
nemôžeme, tak aspoň 
takéto posielame do 
neba jedno veľké ďaku-
jeme...

Dňa 23. 4. a 31. 8. uply-
nulo a uplynie 10 rokov 
od úmrtia našich rodi-
čov, manželov Márie a 
Ivana Komáčkových.

S láskou spomínajú sy-
novia  Ivan a Vladimír  
s rodinami.

SPOMIENKA
Na hrob tíško lístie sadá,
z oblohy tichý dáždik 
padá.
Mieša sa s našimi slzami,
milovaní rodičia, smutno 
je nám za vami.
 
Dňa 27. mája uplynulo 
prvé smutné výročie 
úmrtia našej milovanej 
maminky a babičky 
Ľudmily Vlčkovej 
a 15. septembra uplynie 
25. rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný ta-
tínek a stareček 
František Vlček.
 
S úctou a láskou spomí-
najú dcéry a vnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 21. júna uplynie je-
den rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
maminka, sestra, stará 
mama, prastará a pra-
prastará mama 
Stella Tománková, 
rodená Pohovejová, 
vo veku 96 rokov.

S láskou a úctou spomínajú deti a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 21. júna uplynie 
šesť rokov od úmrtia mi-
lovaného manžela, otca 
a dedka 
pplk. Ing. Jána Vilíma. 

S úctou a láskou spo-
mínajú manželka Jana, 
synovia Peter a Andrej 
s rodinami.

SPOMIENKA
Kto žije v srdciach, nikdy 
nezomiera.

Dňa 28. júna uplynie de-
sať rokov od úmrtia mi-
lovaného manžela, otca, 
dedka Milana Banga.

S láskou a úctou spomí-
na celá rodina.
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MO JDS Senica  upozor-
ňuje svojich členov na 
pripravované podujatia 
v mesiacoch jún až 
september:
 
Jednodňové výlety: 
29. september 2022 - Prietrž, U Rehušov. 
Odchod autobusu spred plavárne o 10.00, 
návrat o 16.00. Prihlásiť sa možno do 20. 
9. a uhradiť poplatok 5 eur. Obed nebude 
zabezpečený.
 
Kúpanie v Dunajskej Strede:
7. jún 2022
6. september 2022 (pozor, termín zmene-
ný). Odchod autobusu o 8.hod. spred pla-
várne. Poplatok 16 eur je potrebné uhradiť 
do konca júna.
    
Týždenný pobyt v Liptovskom Jáne od 
18. do 23. septembra 2022 – ešte sú voľné 
miesta.
Odchod autobusu o 8.00 spred plavárne. 
Poplatok 215 eur je potrebné uhradiť do 
konca júna.
 
Plánované športové hry MO JDS Senica 
25. júna 2022 sa z technických príčin rušia.
Upozorňujeme členov MO JDS Senica, že 
kancelária na Továrenskej ulici bude od 1. 
júla do 31. augusta 2022 zatvorená, otvore-
ná bude od 2. septembra 2022.
Prajeme pekné a pokojné letné dni.
                                                                                                                               
Anna Krahulcová, MO JDS Senica

POĎAKOVANIE
Nekonečné je nebo svojimi 
hviezdami, more svojimi 
vlnami a srdce svojimi  
slzami.                             (Pascal)

Dňa 4. mája 2022 nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, 
starý otec, svokor, 
 brat, príbuzný a blízky priateľ  Ing. Milan Baculík 
vo veku dožitých 76 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej 
ceste. Ďakujeme za všetky slová útechy, ktoré nám 
pomohli zmierniť našu veľkú bolesť a utíšiť náš 
hlboký žiaľ. Ďakujeme ZPOZ pri Mestskom úra-
de v Senici za dôstojnú rozlúčku a slová vďaky za 
statočný a naplnený život nášho drahého zosnulé-
ho, prežitý v meste Senica. Slová vďaky patria tiež 
záchrannej službe Senica, lekárom a celému zdra-
votnému personálu nemocnice Skalica, menovite 
neurologickému odd. a odd. anestéziológie a inter-
nej medicíny za príkladnú starostlivosť a opateru.                            
Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 27. mája uplynuli 
štyri roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
syn Janko Medlen. 
S láskou spomínajú 
rodičia, sestra Monika, 
starí rodičia a ostatná 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Zostali len spomienky 
a odkaz jediný: chýbaš 
nám v kruhu rodiny. 

Dňa 15. 6. 20 22 si pripo-
míname 5. výročie úmr-
tia nášho milovaného 
manžela, otca a dedka 
Vladimíra Grimma.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Spomína manželka, deti a vnúčatá. 

SPOMIENKA
Dňa 29. 5. 2022 sme si 
pripomenuli smutné  
1. výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka a pria-
teľa Jána Končitého zo 
Senice.
 
Kto ste ho poznali, venuj- 
te mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 23. 6. si pripomí-
name prvé smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
krstný otec a ujo Ján 
Barcaj zo Senice, rodák 
z Osuského. 
S láskou a úctou spo-
mína manželka Mária, 
dcéra Mariana, syn Marek a rodina v Osuskom.
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